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*بسم هللا الرحمن الرحيم 

جمم  باللهم بسرمان أبديةنممباميةاذنمب ا ممفبابنسةااةذنممبال هماب م 

يكذممنأباممة  فبابنسىةمم باللىمموب مم بىممن بيا ممةااب جلن  ممفبابنس

 ابوبن اهم ابن جسم)بغنببالغنببعأبرم رابيىلنا  مفبوبنسمفبيذمفبو

3(بتبن ي ذعبن ةا عبوبن انىبن بي  مةابابنم ي بنم انن بلبيلم بيلبدذم

نهممنبال مم هاب ممنهبعسمم ةعبننارمم بعلممنك بية مممبي مم بي اب)بيممااتب

اللهمم بامم ()بجمم أبديممةك باليممنتب ن  مم بارمملذ بنهمم بلبنةاىممنأب

عل بش هةباليضما بنيشمهنةبالاذ نممبنال مةا برمنةذ بيييمةبنعلم 

هللابلبيلمم بيلبهممنباليمم بال نممن بلبيمماات7(بالمم بنامميس بنرممل ب

 أىمم عبرممذ بنلبذممن بلمم بيمم ب مم بالرمميناتبنيمم ب مم با ا بيممأب اب

لبالممم ىبنشمممةعبعذمممةعبيلبس  ذممم بنالممم بيممم سنأبدنمممةنه بنيممم بىلةهممم بن

نينىممنأبسشمم أبيممأبعليمم بيلبسيمم بشمم أبنرممعبكارممن بالرمميناتب

نم يأبيماات3(بنلبنؤةعبية هي بنهمنبالالم بالا من ب)نالا 

ن يأبهنبي بعرهبالله بسرابال بالياباليمصبىم -هنبكهناصب

اللهم بسيايممبغنسهم بنرماه بالرم اىبيمأبىر بى بنرأبهبأبي ب

جيمم  بجمم  بيممةاةه بابدأب ضمماببعلنذمم بدرممنااباليةمم بنالكة نمممبا

نالسرممممذ باةاأبالاامممميمب مممم بالذةمممم  بنالياكمممم تبنالىىممممااتب

 بناجامم بسياي همم بذةنرممذ بنالنسذمم بناانايذمم بيىمما .نالرممكذ تب

 بسكيممم لتبدرممماااه بالجسان نممممبابندذنااهممم باليلكن نممممبنيامممنذه

 بك  نم ابابال هانمبابناجالهم بلذم بةاعم ابناانم ابابنةناأبشم  ن ابابنرمنة

يممأبىممنااهباللنمم بنالذهمم ابنيك رممةبالكةمما بنبالرمميا بنالةجمم ااب

تبني اباماد)بناااوبسه بك بي بذ  بسذ بيأبس أبالمةذن بنالىما ب

 ابيرم نااابال اآأبجالذ بسنذفبنسنأبالم نأبلبنؤيذمنأبسم  ىا بيج سم

ابنجالذمم بعلمم بالممنسه باكذمممباأبنة هممنعبوبن مم بد اذهمم بنامماابني ٠

.ب( كاتباسفب  بال اآأبنيةعبنلنابعل بدةس اه بذةنااب



س ةىبيأبع()بنار بعلنكي بشنا بيأبذ ابنذي  ب  بنذ اااأب)ب

جيمعبرمنه  بال*برمسي أبيمأبيلمفب  هماب(*بلن بلفبعلنه برلى أب

لمن ب*بابدذ بيغلنبب  ذ ام*رسي أبال نىبالي  ةا*نننلنأبالةساب

٠نالاممممم   تبامممممة ب(ب)بيممممماات3)بهللابك شمممممة لهممممم بيمممممأبةنأب

ابب٠يأبالهكمممم بلنايممممةب٠  ل  لنمممم تب كمممماااب٠ مممم ل جااتب جمممماااب

يذمم ب نذمم بالرممي أب٠الرمميناتبنالا بني سنذهيمم بنابباليشمم اهب

لب٠نية ممم بيمممأبكممم بشمممنى أبيممم اةب٠المممةذن بس نذممممبالكناكمممبب

لهم بنريانأبال بالي أبا علم بنن م  نأبيمأبكم بج ذمببةيمنااابن

ب  امبب لهم بال(بع اببنااببيلبيمأبىىموبالىىةممب أ سام بشمه بب

فبيكمم برمملى ذفبالانيمم ذ بعلمم بكنمم ذ بالذرمم ذ بابناسرممىبيممةاة

فبالذممناااذ ب مم بهنكلمم بالجرممي ذ بابننلذمم بهنسمممبجمم  برمملى ذ

ل ممةبجمم أك بارممن بيممأب()بلب ىمموبيذممفبدذممتبا علمم ب)بالجلمم ب

وبايمن باذةرك بع ن بعلن بي عذ  بيانصبعلنك بس ليؤيذنأبانؤ

نبابب  أب نلناب  م بيرمس بهللابلبالم بالبهمنبعلنم ب نكلمتبنهم٠

نالمةذ بالله بدةىلذم بيذنمعبيضما فبالجسان نممبا(*بالااشبالا ن ب

رمممننوبج لمممفبال هانممممبابنا ممم بعلنذممم بيمممأبدرمممااافبال ا نممممبا

اببدعممن بسممفبيممأ)بناةرممذ بعذمم بابنىهاذمم بيذمم بابنلب كلذمم بيلنذمم 

نام ب)يمااتب3(بهي اتبالشن ىنأبندعن بسفباببدأبنيضمانأب

)بيمممااتب3(جممم أباليمممهبن همممهبالس ىممم بيأبالس ىممم بكممم أب هناممم ب

ي ب)بياات3((بناةيذ بال بي عيلنابيأبعي ب جالذ عبهس أبيذ نااب

ب()بي بي بي بي بي بي ب عمن بد()بهللابهللاباس بلبدُشمافبسم بشم أا

سرمم بهللابالمم ىب)بيممااتب3(بسكليمم تبهللابال  يمم تبيممأبشممابيمم ىلهب

عبلنضابيمعبارمي بشم أب م بالا بنلب م بالرمي أبنهمنبالرمين

يأبالمم نأب  ذممناباليممؤيذنأبناليؤيذمم تب مم بلمم ب)بيممااتب3(بالالممن ب

ن نسناب له بع اببجهذ بنله بع ابباليانه



هم بيأبال نأبآيذنابنبعيلنابالا لي تبله بجذ تب جماىبيمأب ي ٠

يذم بهمنبنسمة ب٠يأبسىشباسفبلشمةنةب٠الذه اب لفبالةن بالكسناب

 ا  بليم بنانمةب٠ نبالااشباليجنة٠نهنبالغةنابالنةنةب٠ننانةب

سم بالم نأبكةماناب م ب٠ اعمنأبن يمنةب٠ه بد  فبيمةن بالجذمنةب٠

 م بلمن ب٠سم بهمنباماآأبيجنمة٠نهللابيأبنااره بييمنىب٠ ك نبب

نابيلب ذاممانعب  ممةبذامماعبهللابي بدىاجمم بالمم نأبكةمما()ب٠ييةممن ب

بياذم بل يم أباأبهللا  ذ با ذنأبي بهي ب  بالغ ابي بن من بلام يس ب

مبالم نأب أذ  بهللابركنذ  بعلنم بندنمةعبسجذمنةبلم ب انهم بنجام بكليم

أنممةذ ب ()بكةممانابالرممةل بنكليمممبهللابهمم بالالنمم بنهللابع نمم بيكممن ب

اعبنهللابنؤنمةبسذام()بال نأبآيذنابعل بعمةنه ب أامسيناب م هانأب

 ب ش أبسي بالله بدنةذ بسي ب انةبلي ب انةبابناذااذ ب ني(*بيأبنش أب

نم باببامةبآ ن ذم بيمأباليلمفبنعلي ذم بيمأب أننم با ي ة)ب٠ ش أب

 ب مم ىابالرمميناتبنالا باذممتبنلنمم ب مم بالممةذن بنالىمما ب ممن ذ

 باباللهمم بدذ لذمم بيذمم   باليضمما(*بيرمملي بنالي ذمم بس لامم لينأب

(بسممةعبالممن بهللابسكمم وبع)بناةىلذمم برممااةهبالامم عبابناكةذمم بسكة نمم ب

بهمم بلبىممنوبعلممنه بنل)بي مم ب ذجلمم باليمم نأبابندلسرممذ بجلسمم بب

نكأبل با بهنبهللابديةبهللابالايةبل بنلةبنل بننلةبنل .ب()بني ذنأب

رمهبا بدعن بساببالةلهبيأبشابي بىلهبنيأبشابغ ()بكةناابديةب

)ب(ي ابناببنيأبشابالذة  م تب م بالا مةبنيمأبشمابي رمةبي ابيرمةب

امم بدعممن بسمماببالذمم  بيلممفبالذمم  بيلمم بالذمم  بيممأبشممابالنرممنا ب

أبي()بالىذ  بال ىبننرن ب  بامةنابالذم  بيمأبالجذممبنالذم  ب

يمماات3(بنلنمم بهللابالمم ىبذمم  بالك مم ببنهممنبن ممنل بالامم لينأب

نا بالله بعل برنةذ بيييةبنعل بال بنايس بنرل ب

من كتاب فيض المنان


